
Con tôi  

 

Phương pháp 
tiếp cận để học 

tập 

Phát triển Xã 
hội và Xúc cảm 

Phát triển Nhận 
thức và Kiến 
thức Chung 

Phát triển Ngôn 
ngữ và Giao tiếp 

Phát triển Thể 
chất và Hạnh 

phúc 

Hãy sẵn sàng cho Mẫu giáo! 

Con tôi có thể… 
  Thay phiên nhau 
  Thể hiện những cảm xúc 
  Chơi đàng hoàng với các trẻ 

em khác 

Con tôi có thể… 
  Đặt các câu hỏi 
  Nghe tôi đọc một câu chuyện 
  Xác định vài chữ cái và các con số 

Con tôi có thể… 
  Có một cuộc trò chuyện 
  Nói các câu hoàn chỉnh 
  Hiểu điều gì xảy ra trong một 

câu chuyện 

Con tôi có thể… 
  Được độc lập 
  Được tìm hiểu 
  Được vui thích khi học 

Con tôi có thể… 
 Vẽ các bức tranh 
  Nhảy lò cò, nhảy dây 

và nhảy 
  Chọn một món ăn 

lành mạnh 

Các gia đình thân mến, 
     Wow, thời gian nhanh thật! Những năm trước khi 
vào mẫu giáo có đầy việc học và phát triển mới. Hãy 
tận hưởng thời gian này với nhau. Đây là những gì 
giáo viên thích nhìn thấy ở Mẫu giáo. Ngày trở lại là 
một số cách thú vị để giúp con bạn xây dựng những 
kỹ năng này. Chúng tôi nôn nóng chờ đợi để gặp con 
của bạn!! 
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Ready, Set, Go! 
    Làm thế nào bạn có thể giúp con bạn được sẵn sàng? 

 Trò chuyện 
Trong ngôn ngữ nhà của bạn, mô tả những gì bạn đang làm. Hãy nói về những gì bạn nhìn thấy khi đi bộ và đi xe đạp.  
Đặt câu hỏi để bắt đầu cuộc trò chuyện với con bạn. Kể chuyện. 

 Đọc 
Bắt đầu chỉ với 20 phút mỗi ngày. Vào thư viện một tuần một lần. Đọc những câu chuyện yêu thích một lần nữa và  
một lần nữa... và một lần nữa!   

 Hát 
Hát những bài hát yêu thích với nhau. Hát trong khi bạn làm việc. Tạo nên những bài hát ngớ ngẩn. Chơi với vần điệu.  
Chơi nhạc.. 

 

Dành cho những ý tưởng thú vị hơn: www.earlychildhoodcentral.org,  www.toosmalltofail.org,  or 
www.brainbuilding.org . 

 Di chuyển 
Khiêu vũ, chạy, nhảy, nhảy lò cò và nhảy dây. Đi công viên. Đi bộ. Chơi ngoài trời mỗi 
Ngày. 

 Viết 
Hãy cho con bạn nhìn bạn viết sổ sách và các chữ cái. Khuyến khích cháu cố gắng. Vẽ các bức 

tranh cùng nhau.. 

 Ăn khỏe mạnh 
Hãy thử các loại trái cây và rau quả mới. Trồng vườn. Đi du lịch tới một chợ của nông dân. Nấu ăn với 
nhau. Tạo một biểu đồ của đồ ăn nhẹ lành mạnh yêu thích của con bạn khi bạn 
thử cái mới cùng nhau. 

 Khuyến khích 
Trẻ em thích tự mình làm mọi sự. Hãy để con bạn thử dây kéo, nút bấm, và phục vụ chính mình vào 
thời điểm bữa ăn. 

 Tham gia cùng Con Bạn... Chơi Cùng nhau 
Trẻ em học tốt nhất thông qua trò chơi. Chơi nhiều trò chơi, xây dựng pháo đài, chơi trốn tìm, 
xây dựng tháp khối, hoặc đào trong vườn. Hãy vui vẻ với 
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